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Věc: Oznámení o omezení provozu na Katastrálním pracovišti Vyškov
po dobu stavebních úprav vstupu a prostoru pro vefejnost

Ve dnech 11.8.2011 až 27.10.2011 budou na Katastrálním pracovišti Vyškov probíhat
stavební práce na úpravách vstupu do budovy a v prostoru určeného pro ver&jnost. Cílem
prováděných prací je zlepšit pohodlí a rychlost odbavení všech záležitostí v úředních dnech pro
klienty katastrálního úřadu. Z důvodů technických a kvůli bezpečnosti práce o ochraně zdraví
klientu je bohužel nutné na nezbytnou dobu omezit provoz na Katastrálním pracovilti (KP)
Vyl kov. Z toho důvodu Vám doporučujeme obracet se se žádostmi na informace z katastru
nemovitostí na naše pracoviště předeviím formou elektronické polty (e-mailem) nebo
písemně poštou, Výpisy z katastru nemovitostí lze také získat na místech Czech Pointu,
některých provozovnách teské polty a na některých městských nebo obecních úřadech.
Informace naleznete také na naší internetové adrese www.cuzk.cz (Katastrální úřad pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov) nebo na naší úřední desce v budově
Katastrálního pracoviště Vyškov.

Po dobu stavebních úprav bude fungovat PODA TELNA ve stísněných prostorách
garáže Katastrálního pracoviště Vyškov (vstup ze dvora za budovou KP Vyškov na ulici
II.odboje 1 ve Vyškově). Současně budou v úředních hodinách k tomu určených poskytovány
v garáži informace z katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, že není možné zajistit obvyklý
počet přepážek, bude zvolena vhodná forma pro vyzvednutí připravených písemných informací
z katastru na základě ústních nebo písemných objednávek.

Z výše uvedených důvodů se všem klientům omlouváme za určité nepohodlí i případné
delší vyřízení jejich záležitostí na Katastrálním pracovišti ve Vyškově. Děkujeme Vám za
pochopení a těšíme se na dokončení stavebních úprav, které pro Vás zajistí důstoíné prostředí
pro vyřizování Vašich záležitostí.

V příloze zasíláme OZNÁMENI, s kterým prosím seznamte občany Vaší obce obvyklým
způsobem (umístěním na úřední desce nebo jiném vhodném místě, popř. oznámením
v místním rozhlase).

Děkuji Vám za spolupráci
Ing. Petr Pospíšil v.r.
ředitel KP Vyškov

Kontakty: Pracovník: e-mail telefon ID dat. schránky

Podatelka KP Vyškov kp.yyskov(Q,cuzk.cz 517324529 v9qid8s
Telefonní ústředna 517324511 fax: 517 347121

Reditel KP In~. Petr Pospíšil petr.pospisi10,cuzk.cz 517324510 mob. :604235965

Ved. právního odd. ruDr. Marie Shomá marie.shoma/e.cuzk.cz 517324512
Ved. odd. dokumentace Božena Girglová bozena.girglova a,cuzk.cz 517324516
Potvrzování GPL Ing. R. Dvořáková renata.dvorakovaéacuzk.cz 517324524
Internetová adresa www.cuzk.cz



!fI
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Moravské nám. 1, 601 51 Brno

Katastrální pracoviště Vyškov, II. Odboje 1, 682 01 Vyškov

OZNÁMENí
O omezení provozu ve dnech 11.8.- 27.10.2011

Katastrální úřad oznamuje, že z důvodu stavebních prací při rekonstrukci vstupu do budovy a prostor pro veřejnost
na Katastrálním pracovišti Vyškov bude v období od 11.8. do 27.10.2011 omezen provoz tohoto pracoviště.

Po dobu stavebních úprav bude zajištěn náhradní provoz podatelny a poskytování údajů z katastru v suterénních
prostorách garáže pod budovou KP Vyškov (vstup ze dvora na ulici II. Odboje 1 ve Vyškově). Sohledem na
omezený provoz bude také redukováno poskytování údajů z KN "na počkání".

Z výše uvedených důvodů doporučujeme v tomto období využívat poštovních služeb či elektronické formy
komunikace s našim pracovištěm (kp.vyskov@cuzk.cz). Současně klientům sdělujeme, že řadu informací z katastru,
z nichž nejčastější jsou výpisy z katastru nemovitostí (listů vlastnictví), mohou získat na kontaktních místech Czech
POINTu obecních úřadů, příp. na vybraných poštách, a nemusí tedy pro všechny informace z katastru vážit cestu na
katastrální úřad. Výpisy z kontaktních míst Czech POINT mají stejný charakter i obsah jako výpisy vyhotovené
katastrálním úřadem a možnosti jejich využití jsou tak zcela rovnocenné.

Za případné potíže, které mohou být způsobeny omezením provozu tohoto pracoviště, se omlouváme a děkujeme
za pochopení.

Ing. Josef Kamera
ředitel Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj

Ing. Petr Pospíšil
ředitel Katastrálního pracoviště Vyškov


